
 
 

 
 

DNA กับเทคโนโลยียุคใหม 
(DNA and New Technology) 

บทที่ 13 

 

ผลจากความรูทางพันธุศาสตรระดับโมเลกุลที่กาวหนาขึ้น ทําใหนักวิทยาศาสตรมี
ความรูเก่ียวกับการถายทอดพันธุกรรม วิวัฒนาการ ตลอดจนการปรับปรุงการทํางานของยีน
ตางๆ ในสิ่งมีชีวิตเพื่อปองกัน และรักษาโรคทางพันธุกรรมในอนาคต 

 

13.1 ธรรมชาติของ DNA 
 
 หนวยพันธุกรรม หรือ DNA ประกอบดวยสายโพลีนิวคลีโอไทด 2 สายที่ยึดติดกัน
ดวยพันธะไฮโดรเจนตรงสวนที่เปนเบส แตอยางไรก็ตามสาย DNA ทั้งสองสายสามารถแยก
ออกจากกันได โดยอาศัยความรอนเปนตัวทําลายพันธะ สําหรับ DNA ที่มีคูเบส G-C มากตอง
อาศัยอุณหภูมิที่สูงกวา DNA ที่มีคูเบส A-T เน่ืองจากคูเบส G-C จับกันดวยพันธะสาม (triple 
bond) แตคูเบส A-T จับกันดวยพันธะคู (double bond) (รูปที่ 13.1) 
 

 
 
รูปที่ 13.1 รูปโครงสราง DNA  
(แหลงที่มา: www.sinauer.com/) 
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นอกจากน้ีสาย DNA สามารถสรางมาจากสาย RNA ได โดยใชเอนไซมรีเวิรส 
ทรานสคริปเทส (reverse transcriptase) ทําใหไดสาย DNA สายเด่ียวที่เปนสายคอมพลีเมนต
กับสาย RNA ตนแบบ จึงเรียกสาย DNA สายเด่ียวนี้วา คอมพลีเมนตทารี่ DNA 
(complementary DNA, cDNA) และเรียกกระบวนการสังเคราะหเชนนี้วา รีเวิรสทรานสคริปชั่น 
(reverse transcription) (รูปที่ 13.2) 

 
รูปที่ 13.2 การสังเคราะหสาย DNA จากสาย RNA โดยกระบวนการรีเวิรสทรานสคริปชั่น 
(แหลงที่มา: Life: The Science of Biology, Seventh Edition, 2004)  
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13.2 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท DNA 
 
 ปรากฏการณรีคอมบิแนนท DNA (การแลกเปลี่ยนสาย DNA) สามารถเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ แตในปจจุบันมีการนําการปรากฏการณรีคอมบิแนนท DNA มาประยุกตใชใน
ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) อยางแพรหลาย เชน การตัดตอยีนใน
เวกเตอร เปนตน (รูปที่ 13.3) 

 
รูปที่ 13.3 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท DNA 
(แหลงที่มา: www.sinauer.com/) 

BI 251 251 



252 BI 251 

13.3 รีคอมบิแนนท DNA กับเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 เทคนิคที่นํา DNA จากส่ิงมีชีวิตตางชนิดกันมาตอเขาดวยกัน (เทคนิครีคอมบิแนนท 
DNA) มาใชในการถายฝากยีนทั้งในสัตว พืช และจุลินทรีย มีผลใหสิ่งมีชีวิตดังกลาวมีสาร
พันธุกรรมแตกตางไปจากเดิม เรียกสิ่งมีชีวิตแปลงพันธุนี้วา transgenic organisms หรืออาจ
เรียกวา genetically modified organisms (GMOs) 
 
หลักการของพันธุวศิวกรรม มีขั้นตอนดังน้ี 

1.  การตัดโมเลกุล DNA จากส่ิงมีชีวิตที่สนใจ 
การตัดโมเลกุล  DNA จากสิ่งมีชีวิตที่สนใจ จากสายยาวใหเปนสายสั้นๆ หลายสาย 

โดยใชเอนไซมตัดจําเพาะ (restriction enzyme) ซึ่งเอนไซมชนิดน้ีจะทําหนาที่ทําลายพันธะ
ฟอสโฟไดเอสเทอร (phosphodiester) ตรงตําแหนงที่จําเพาะของ DNA สายคู แตอยางไรก็ดี 
เอนไซมตัดจําเพาะนั้นมีหลายชนิด ซึ่งแตละชนิดจะสามารถจดจําลําดับเบสบนสายโพลี นิวคลี
โอไทดไดแตกตางกัน เชน EcoRl, Hindlll และ Pstl เปนตน (รูปที่ 13.4) 

 
การตั้งชื่อเอนไซมตัดจําเพาะมีหลักการโดยคราวดังนี ้

EcoRl     (Escherichia coli RY13) 
E  มาจาก  จีนัส (Genus) 
co มาจาก  สายพันธุ (Species) 
R  มาจาก รหัสสายพันธุ 
I   มาจาก  ลําดับเอนไซมที่แยกไดจากสายพันธุนั้นๆ 
 
ลักษณะการตัดของเอนไซมตัดจําเพาะสามารถแบงออกเปนลักษณะตางๆ ดังน้ี (รูป

ที่ 13.5) 
- ปลายเหนียว (overhang) คือ ปลายสาย DNA ที่ถูกตัดจะมีสายใดสายหน่ึงยาวกวา

อีกสายหนึ่ง ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 แบบ ดังนี้ 
1. สาย DNA ที่ไดมีปลาย 5’ ที่ยาวกวาปลาย 3’ เรียกวา 5' overhangs (รูปที่

13.5 ก) 
2. สาย DNA ที่ไดมีปลาย 3’ ที่ยาวกวาปลาย 5’ เรียกวา 3' overhangs (รูปที่

13.5 ข) 



-  ปลายทู (blunt end) ปลายสาย DNA ที่ถูกตัดจะมีความความยาวเทากัน (รูปที่
13.5 ค) 
 

กรณีลําดับของนิวคลีโอไทดของทั้งสองสายที่ถูกตัด จะสามารถอานลําดับเบสได
เหมือนกัน คือ เม่ือเร่ิมอานลําดับเบสจากซายไปขวาในสายหนึ่ง หรือจากขวาไปซายในอีกสาย
หนึ่งจะมีลําดับเบสเหมือนกัน เรียกกรณีเชนนี้วา พาลินโดรม (palindrome) (รูปที่13.5 ง) 

 
รูปที่ 13.4 ตัวอยางการจดจําลําดับเบสของเอนไซมตัดจําเพาะแตละชนิด  
(แหลงที่มา: www.sinauer.com/) 
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5’-A-G-C-C-G-A-3’          5’-A-G-C C-G-A-3’ 

 

3’-T-C-G-G-C-T-5’      3’-T-C-G G-C-T-5’ 
          

 
รูปที่ 13.5  ตัวอยางลักษณะการตัดของเอนไซมตัดจําเพาะชนิดตางๆ  

 5' overhangs   ((ก) ข) 3' overhangs   (ค) blunt end  (ง) palindrome  
(แหลงที่มา: www.sinauer.com/) 
 

2.  เชื่อมตอชิ้นสวน DNA ที่สนใจรวมกับเวกเตอร (vector) หรือพาหะ 
นําชิ้นสวน DNA สายสั้นที่สนใจมาแทรกในเวกเตอรที่ถูกตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ

ชนิดเดียวกับการตัดโมเลกุล DNA ขางตน เพ่ือใหงายตอการเชื่อมระหวางชิ้นสวน DNA ที่
สนใจ และเวกเตอร (รูปที่ 13.6) จากน้ันทําการเชื่อมโดยใชเอนไซมไลเกส (ligase) ไดเปนรี
คอมบิแนนท DNA (recombinant DNA) เกิดขึ้น 
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นํารีคอมบิแนนท DNA เขาสูเซลลแบคทีเรียโดยวิธีทรานสฟอรเมชั่น เพ่ือเปนการ
ิ่มจํานวนชิ้นสวน DNA ที่สนใจใหมีปริมาณมากขึ้น 

 
4.  เลี้ยงเซลลแบคทีเรียที่ผานขั้นตอนที่ 3 บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มียาปฏิชีวนะ 

ารเคมี IPTG (isopropyl-ß-D-thiogalactoside) ซึ่งเปนสารเหนี่ยวนําใหเกิดการสรางเอนไซม 
alactosidase และสารเคมี X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-galactoside) ซึ่งเปนสาร
ั้งตน (substrate) ของเอนไซมชนิดน้ี เพ่ือตรวจสอบวาแบคทีเรียดังกลาวมีเวกเตอรจริง
รือไม และมียีนที่สนใจอยูไหนเวกเตอรจริงหรือไม ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 13.6 การเชื่อมตอชิ้นสวน DNA ที่สนใจรวมกับเวกเตอรโดยใชเอนไซมไลเกส 
(แหลงที่มา: www.sinauer.com/) 
 

3.  นํารีคอมบิแนนท DNA เขาสูเซลลแบคทีเรีย (ภาคผนวก ก) 

เพ

ส
g
ต
ห
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ถาหากแบคทีเรียที่เจริญได แสดงวาตองมีรีคอมบิแนนท DNA อยูในเซลลแบคทีเรีย 
ื่องจากเวกเตอรที่ใชในการทดลองมียีนที่ตานทานตอยาปฏิชีวนะ นอกจากน้ีแบคทีเรียที่

เจร ูในสวนของเวกเตอร
บริเวณยีน

ีสีขาว ในขณะที่ถามีเฉพาะเวกเตอร แต
ไมมียีน ูระหวางยีน lac Z โคโลนีของแบคทีเรียที่เกิดขึ้นจะเปนสีฟา เน่ืองจากยีน 
lac Z 

 
 

ยีนโดยตรง (direct gene transfer) 
 ตัวอยางในพืช นําโปรโตพลาสตของพืช (เซลลพืชที่ยังไมมีผนังเซลล) มาบมรวม
กับรีคอมบ

ะทําใหเยื่อหุมเซลลของโปรโตพลาสตออนตัว จึงมีผลทําให
รีคอมบิแนนท DNA เขาสูเซลลไดงายขึ้น 

- การใชกระแสไฟฟาชักนํา (electroporation) (รูปที่ 13.8) 
เปนการใชกระแสไฟฟาเปนตัวกระตุนในเยื้อหุมเซลลของโปรโตพลาสตเกิดชองวาง

เพ

เน
ิญจะตองมีโคโลนีสีขาว เน่ืองจากชิ้นสวน DNA ที่สนใจเขาไปแทรกอย

 lac Z ซึ่งสรางเอนไซม ß-galactosidase มายอยสารเคมี X-gal ทําให lac Z ไม
สามารถทํางานได ดังน้ันโคโลนีแบคทีเรียที่เกิดขึ้นจึงม

ที่สนใจแรกอย
ยังสามารถสรางเอนไซมยอยสารเคมี X-gal ได ดังน้ันจึงทําการคัดเลือกเฉพาะโคโลนี

ของแบคทีเรียที่มีสีขาว 
  
5. สกัดรีคอมบิแนนท DNA ออกจากจากเซลลแบคทีเรีย เพ่ือเตรียมถายเขาเซลล

สิ่งมีชีวิตที่ตองการ (ภาคผนวก ก) 

จากขั้นตอนที่ 1-5 สามารถเรียกไดวาเปนเทคนิค ยีนโคลนนิ่ง (gene cloning) (รูปที่ 
13.7) 
 

6.  นํารีคอมบิแนนท DNA ที่ไดจากขอ 5 ถายทอดเขาเซลลสิ่งมีชีวิตที่ตองการ เชน 
สัตว พืช และจุลินทรีย โดยใชวิธีการตางๆ เชน การถายฝากยีนโดยตรง การใชกระแสไฟฟา
ชักนํา  การใชเข็มฉีด การใชเคร่ืองยิง และการใชแบคทีเรีย Agrobacterium เปนตน 
 

- การถายฝาก
ยก
ิแนนท DNA โดยมีสารละลายโพลีเอธิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol, PEG) รวม

ดวย เน่ืองจากสันนิษฐานวา PEG จ

 

 
ื่อรับรีคอมบิแนนท DNA โดยใชกระแสไฟฟา ซึ่งกระแสไฟฟาที่ใชมีสองระบบ คือ ระบบที่ใช

กระแสไฟฟาต่ํา ระยะเวลานาน : 400 โวลต (volt) 10×10-3 วินาที และระบบที่ใชกระแสไฟฟา
สูง ระยะเวลาสั้น : 1,400 โวลต 10×10-6 วินาที 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 13.7 หลักการของพันธุวศิวกรรมขัน้ตอนที่ 1-5 
(แหลงที่มา: www.sinauer.com/) 
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รูปที่ 13.8 การใชกระแสไฟฟาชักนํา 
(แหลงที่มา: www.sinauer.com/) 
 

- การใชเข็มฉดี (microinjection) (รูปที่ 13.9) 
 นําโปรโตพลาสตของเซลลยดึไวกับ micromanipulater หรือ holding pipette แลวใช
เข็มฉีด recombinant DNA เขาไปในเซลล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปที่ 13.9 การใชเข็มฉีด   

งที่มา: www.sinauer.com/) 

holding pipette 

รู
(แหล
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http://www.ohsu.edu/research/transgenics/slide_show/microinjection.jpg�
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- การใชเคร่ืองยิง (biolistic technique หรือ particle gun) (รูปที่ 13.10) 
กระสุนทํามาจากอนุภาคทังสเตน หรือทองคําขนาดเล็ก เคลือบดวย recombinant 

NA นํากระสุนดังกลาวใสในเครื่องยิงกระสุน แลวยิงดวยความเร็ว 14,000 ฟุต/วินาที จะสงผล
หอนุภาคท่ีใชรวมทั้ง recombinant DNA ที่เคลือบที่ผิวแทรกผานผนังเซลล (ดังน้ันจึงไม
ําเปนตองใชโปรโตพลาสต) 

 
 
 

ูปที่ 13.10 การใชเคร่ืองยิง  
งที่มา: www.sinauer.com/) 

 
D
ใ
จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ร
(แหล
 
 
 
 
 



- การใชแบคทีเรีย Agrobacterium (รูปที ่13.11) 
แบคทีเรียชนิดน้ีสามารถเขาสูตนพืชไดในบริเวณบาดแผลของพืช แตเซลลแบคทีเรีย

ไดเขาไปทั้งเซลล แตจะสงเฉพาะสวนที่เรียกวาT-DNA เขาไปในเซลลพืช ซึ่งสงผลใหบริเวณ
ี่ T-DNA เขาไปในเซลลพืชมีลักษณะเกิดเปนปุมปม เน่ืองจากบริเวณดังกลาวมีการแบงเซลล

 

ป บคทีเรยี Agrobacterium 
งที่มา: www.sinauer.com/) 

  
7. คัดเลือกเซลลของสิ่งมีชีวิตที่ผานการถายฝากยีน วาเซลลใดมีรีคอมบิแนนท DNA 

ี่สนใจ ซึ่งมีวิธีการดังนี้  
7.1 คัดเลือกเซลลของสิ่งมีชีวิตที่ผานการถายฝากยีนบนอาหารที่มียา

ซลลของสิ่งมีชีวิตดังกลาวมีเวกเตอรจริงหรือไม และมียีนที่สนใจอยู
ถาหากมีเวกเตอรอยูจริง เซลลของสิ่งมีชีวิตจะสามารถเจริญ

ดบนอาหารที่มียาปฏิชีวนะ ทั้งน้ีความสามารถในการเจริญบนอาหารที่มียาปฏิชีวนะแตละ
นิด ขึ้นอยูกับชนิดของยีนที่ตานทานตอยาปฏิชีวนะนั้นๆในเวกเตอรดวย 

 
ิงหรือไมซึ่ง

ธีการวิเค

 
ไม
ท
อยางรวดเร็วคลายกับเซลลมะเร็ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
รู ที่ 13.11 การใชแ
(แหล

ท

ปฏิชีวนะ เพ่ือตรวจสอบวาเ
ในเวกเตอรจริงหรือไม ตามลําดับ 
ไ
ช

7.2 วิเคราะหสิ่งมีชีวิตที่ผานการถายฝากยีน วามียีนที่สนใจอยูจร
วิ ราะหที่นิยมใชในปจจุบันมี 2 วิธี ไดแก วิธี southern hybridization และวิธี  
polymerase chain reaction (PCR) 
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- วิธี southern hybridization  
 

เปนวิธีการตรวจสอบยีนที่สนใจโดยการใชยีนที่สนใจเปนโพรบ แลวติดสาร
ัมมันตรังสีหรือสารปลอดกัมมันตรังสี เชน สารพวกไบโอติน digoxigenin และ fluorescein 
นตน ซึ่งมีขั้นตอนโดยคราวดังนี้ (รูปที่ 13.12) 

 1 สกัด DNA จากเซลลของสิ่งมีชีวิตที่ผานการถายฝากยีน แลวตัดดวย 
เอนไซมตัดจําเพาะ 

2 นําไปชิ้นสวน DNA ที่ต ไปแยกขนาดโดยวิธี gel elctrophoresis (รูปที่ 
13.12 ก) 

3 ทําการยายชิ้นสวน DNA ที่แยกไดบนเจล ไปไวบนแผนเมมเบรน (รูปที่ 
13.12 ข) 

4 นําแผนเมมเบรนออกจากแผนเจล (รูปที่ 13.12 ค) ในขั้นตอนนี้จะพบวาบน
เจลจะไมเหลือชิ้นสวน DNA อีกแลว  

 5 นําโพรบ (probe) (ซึ่งใ ิ้นสวน DNA ที่สนใจไปติดฉลากดวยสาร
กัมมันตรังสี (radioactive labels) หรือทําปฏิกิริยาใหเกิดการเปลงแสงทางเคมี 
(chemiluminescent) ) ไปใสรวมกับแผนเมมเบรน แลวเก็บไวในถุงพลาสติก ทําการบมไวหน่ึง
คืน (รูปที่ 13.12 ง) 

6 ทําการกําจัดโพรบท่ีเหลือจากการทําปฏิกิริยาออก (รูปที่ 13.12 จ) 
ื่อกระตุนการเรืองแสงของโพรบ พรอมทั้งตรวจสอบแสงที่เปลง
รวจหาชิ้นสวน DNA ที่สนใจบนเมมเบรนแผนดังกลาววามี

ยูจริงหรือไม (รูปที่ 13.12 ฉ) 

- วิธ ีpolymerase chain reaction (PCR) 
เปนการเพ่ิมปริมาณชิ้นสวน DNA ที่สนใจ โดยการใชโอลิโกนิวคลีโอไทดสาย

ั้นๆ ที่มีความยาวประมาณ 20-25 เบส ีลําดับเบสจําเพาะเจาะจงกับยีนที่สนใจดวย 
ดังนั้นจึงเร rimer)  

 สาย 3’         5’ 

ก
เป

ัดได

ชเฉพาะช

7 ใสสารเคมีเพ
ออกมาดวยแผนฟลม X-ray เพ่ือต
อ
 

ส และตองม
ียกโอลิโกนิวคลีโอไทดสายส้ันๆ นี้วา ไพรเมอร (p

 
ดังน้ันไพรเมอรที่ใชในการทดลองมีอยู 2 ตัว คือ ตัวที่มีจําเพาะเจาะจงกับ

ลําดับเบสบริเวณปลาย 3’ ของสาย DNA สาย 5’         3’ และตัวที่มีจําเพาะเจาะจงกับลําดับ
เบสบริเวณปลาย 3’ ของสาย DNA
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ขั้นตอนการทํา PCR โดยคราวมีดังนี้ (รูปที่ 13.13) 
1.  นําไพรเมอรทั้งสองตัวใสรวมกับ DNA ที่สกัดไดจากเซลลทั้งหมด  
และใสเอนไซม DNA polymerase  

2.  เพ่ิมอุณหภูมิใหกับสาย DNA ที่แยกไดเพ่ือเปนการแยกสาย DNA จากสาย
ูใหเปนสายเด่ียว เรียก DNA denature or melt และทําการลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็ว 
ื่อใหไพรเมอรเขาไปจับบริเวณปลาย 3’ ในสวนที่มีเบสจําเพาะเจาะจงกับสาย DNA สาย
ี่ยว เรียก annealing แลวทําการปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมกับการทํางานของเอนไซม DNA 

เพ่ือใหเกิดการสรางสายนิวคลีโอไทดสายใหมตอจากบริเวณที่เปนไพรเมอร เรียก 
xtension  

ขึ้นจะมีลําดับเบสจําเพาะเจาะจงกับสาย DNA 
ากเดิมที่เคยมี 1 โมเลกุลก็จะกลายเปน 2 โมเลกุล ดังน้ันถา

หากตองก โมเลกุล DNA จึงตองทําวิธีการเชนเดิมซํ้าตอไป คือการเพ่ิมอุณหภูมิ
ใหกับสาย

ปลาย 3’ ในสวนที่มีเบสจําเพาะเจาะจงกับสาย DNA สายเด่ียว และ
ปรับอุณหภูมิให ะสม

 

 

า
 DNA ใหยาวขึ้น 

 

 

PCR products (2n) 
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(genomic DNA) 
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สายนิวคลีโอไทดที่สังเคราะห
ตนแบบทั้งสองสาย ดังน้ัน DNA จ

ารเพ่ิมปริมาณ
 DNA ทําให DNA สายคูแยกออกเปนสายเด่ียว ลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็ว เพ่ือให

ไพรเมอรเขาไปจับบริเวณ
เหมา กับการทํางานของเอนไซม DNA polymerase เพ่ือใหเกิดการสราง

สายนิวคลีโอไทดสายใหมตอจากบริเวณที่เปนไพรเมอร ทําเชนนี้ประมาณ 30-40 รอบ
(cycles) ปริมาณ DNA จะเพ่ิมขึ้นในอัตราสวน 2n (n คือ จํานวนรอบของการทําปฏิกิริยา) 
 

สรุปข้ันตอนการทํา PCR ประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลักดังนี้ 

- denature:   เพ่ือแยก DNA สายคูใหเปนสายเด่ียว 
   cycles - annealing:  primer เข ไปเกาะ DNA สายเด่ียว 

- - extension:  ตอสาย

(n 

 

คือ จํานวนรอบ (cycles) ของการทําปฏิกิริยา) 
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ปที่ 13.12 นตอนต ridization (แหลงที่มา: com/) www.sinauer.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.13 ขัน้ตอนตางๆของวิธ ีpolymerase chain reaction (PCR) 
(แหลงที่มา: http://wheat.pw.usda.gov/~lazo/docs/cotton/image/pcr.jpg)
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13.4 การประยุกตใชพันธุวิศวกรรม 
 

1.  การวิจัย เชน การศึกษาการแสดงออกของยีน การทํางานของยีน และเอนไซม 
2.  การแพทย อุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอม เชน การชักนําใหยีนที่ตองการ

แสดงออก หรือสรางผลผลิตมากขึ้น ยกตัวอยางเชน ฮอรโมนที่เรงการเจริญเติบโตของคน ซึ่ง
เปนฮอรโมนที่พบปริมาณนอยในเด็กที่เปนโรคแคระทางพันธุกรรม (hypopotuitary dwarfism) 
ในอดีตเด็กเหลาน้ีจึงจําเปนตองไดรับฮอรโมนชนิดนี้จากตอมใตสมองของคนที่ตายแลว
ประมาณ 70 คน สําหรับเด็ก 1 คน รรักษาเพียง 1 ป ดังน้ันในปจจุบันจึงมีการตัดตอยีนที่
เก่ียวของกับการสรางฮอรโมนชนิดน้ีใหกับจุลชีพ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตฮอรโมนชนิดน้ีใหมี
ปริมาณเพียงพอกับการรักษา 

3.  การเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลติ 
- สัตว: การถายยีนที่กําหนดการสรางฮอรโมนเรงการเจ ิบโตของวัว 

(bovine growth hormone, bGH) ใหกับไขของหมูที่เพ่ิงผสม เพ่ือใหห ักตัวเพ่ิม
มากกวาเม่ือเทียบกับหมูปกติที่ทานอาหารในปริมาณที่เทากัน นอกจากน้ีหม ปลงพันธุยัง
มีไขมันใตผิวหนังนอยกวาปกติอีกดวย แตมักมีปญหาดานสุขภาพ เนื่องจาก าเร่ืองหัวใจ
โต เรื่องโรคไต ขออักเสบ เปนตน 

- พืช: การถายยีนที่กําหนดการสรางโปรตีนหอหุมเฝจไว oat protein, 
CP) เขาไปในพืช เชน การถายยีนของไวรัสยาสูบ (tobacco mosaic virus, TMV) เขาไปในตน
ยาสูบ เน่ืองจากสันนิษฐานวาเม่ือไวรัสบุกรุกเขาสูเซลลพืช ไวรัสจะสลัดโปรต อหุมอนุภาค
ออก เพ่ือ พาะสารพันธุกรรมของไวรัสเขาไปในเซลลพืช และใหเซลลพืช อนุภาคใหม
ใหกับไวรัส แตถาหากภายในเซลลพืชมียีนที่สรางโปรตีนหอหุมไวรัส โปร งกลาวจะมา
หอหุมสารพันธุกรรมของไวรัสที่บุกรุกเขามา ทําใหไวรัสน้ันไมสามารถจําลองโมเลกุลของสาร
พันธุกรรม หรือมีกิจกรรมใดๆในเซลลพืชได  
 

13.5 ผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตที่เปน GMOs 
 

1.  ผลตอสภาพแวดลอม 
 1.1 ทําลายพชื แมลง นก และสิ่งมีชีวติในดิน 
  การดัดแปลงพืชโดยการเพิ่มยีนสรางสารพิษจากแบ รีย  Bacillus 
thuringiensis หรือเรียกวา ยีน bt toxin เชน ในตนฝายเพ่ือใหตนฝายสามารถผลิตสารพิษ bt 
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เพ่ือทําลายศัตรูพืช เชน หนอน แตอยางไรก็ตามสารพิษ bt อาจเขาสูหวงโซอาหารได ทําให
เปนอันตรายตอแมลงชนิดอ่ืนที่มากินพืช GMOs นี้ เชน แมลงเตาทอง หรืออาจสงผลตอสัตว
ชนิดอ่ืนที่มากินแมลงนั้น เชน นก นอกจากนี้สารพิษ bt อาจเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตตางๆ ใน
ดิน เชน จุลินทรีย เปนตน 
                           

1.2 มีการเคลื่อนยายยีนเขาสูพืชอ่ืน 
  ยีนจากพืชแปลงพันธุอาจถายทอดไปสูพืชปกติ หรือวัชพืชที่อยูใกลเคียง โดย
การผสมขามพันธุ หรือการกระจายของเมล็ด สงผลใหพืชปกติมีการแปลงพันธุไปดวย และยัง
เปนการลดความหลากหลายทางชีวภาพ ในธรรมชาติอีกดวย 

 
2.  ผลตอสุขภาพของคน และสัตว 

2.1 กอใหเกิดโรคภูมิแพ  
  ยกตัวอยางการถายฝากยีนที่ทําหนาที่สรางโปรตีนจากถั่วพันธุบราซิล (brazil 
nut) เขาสูถั่วเหลือง เพ่ือใหทานถั่วเหลืองแลวยังไดรับโปรตีนจากถั่วพันธุบราซิล แตเม่ือมีการ
นํามาใหประชากรรับประทานกลับพบวามีประชากรบางสวนเกิดอาการแพ ซึ่งภายหลังพบวาผู
ที่แพนั้นปกติมีอาการแพพันธุบราซิล ดังน้ันเม่ือทานถั่วเหลือง GMOs จ ริยาภูมิแพ
ดวย ทําใหในปจจุบันการพัฒนาถั่วเหลืองชนิดน้ีจึงถูกระงับไป 
 

2.2 อ่ืนๆ  
ยกตัวอยางการยับย้ังการสุกของมะเขือเทศ เชน ยีนที่สังเ ไซม ACC  

synthase ซึ่งเปนเอนไซมที่เก่ียวของกับการสังเคราะหสารเอทิลีน (ethyl นสารที่
เก่ียวของกับการสุกของมะเขือเทศ รวมถึงผลไมชนิดตางๆดวย ดังน้ันถ ั้ง หรือลด
การแสดงออกของยีนใหมีปริมาณลดลง จะทําใหมีการสังเคราะหสารเอทิล วย และยัง
สงผลใหมะเขือเทศไมสุก หรือสุกชาลง ดังน้ันมะเขือเทศจึงสามารถเก็บไ และผลไม
เห่ียว ซึ่งเปนผลดีตอการคา แตสงผลเสียใหแกผูบริโภค เน่ืองจากทําให าใจผิดวา
มะเขือเทศยังสดเหมือนใหมอยูทั้งๆที่อาจถูกเก็บมาเปนระยะเวลานานแลว ี้ยังสงผล- 
ใหคุณคาทางอาหารบางอยางในมะเขือเทศอาจลดลงหรือสลายไปแลว
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แบบฝกหัดทายบท 
 

1.   GMOs ยอมาจากอะไร และมีความหมายอยางไร  
2. กระบวนการ reverse transcription คืออะไร และมักพบในสิ่งมีชีวติใด 
3. เอนไซมตัดจําเพาะจะเขาไปทํางานพันธะอะไรในโมเลกลุ DNA 
4. วิธีการถายฝากยีนเขาไปในพืชวิธใีด ที่ไมจําเปนตองใชโปรโตพลาสต 

 


